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Δεδομένων, δεν αφορούν, καταρχήν, την

και
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περίπτωση φορέων παρακολούθησης κωδίκων

υποχρέωσής της, όπως απορρέει από το άρθρο

δεοντολογίας του άρθρου 40 παρ. 3 του ΓΚΠΔ.

43 παρ. 1 στοιχείο β) και παρ. 3 του ΓΚΠΔ,

Η Αρχή υπέβαλε τις απαιτήσεις διαπίστευσης

καθώς και από το άρθρο 37 παρ. 1 του ν.

των φορέων παρακολούθησης των κωδίκων

4624/2019. Οι εν λόγω συμπληρωματικές

δεοντολογίας στο ΕΣΠΔ, σύμφωνα με τον

απαιτήσεις
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Συμβουλίου

συνεκτικότητας, οι

οποίες θα
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δημοσιοποιηθούν από την Αρχή μετά την

Δεδομένων και εφαρμόζονται από το Εθνικό

ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας. Δείτε
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διαπίστευσης

των
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Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας

Στατιστικά

Οι αριθμοί της Αρχής για το διάστημα
από 7/4/2020 έως 8/7/2020:
Αριθμός καταγγελιών
που έχει λάβει η Αρχή
Αριθμός περιστατικών
παραβίασης προσωπικών δεδομένων που
έχουν γνωστοποιηθεί
στην Αρχή

245

ΓΚΠΔ: 30
Οδηγία
2002/58/ΕΚ (Eprivacy): 27

φορέων

πιστοποίησης σε συνδυασμό με το ως άνω
πρότυπο.

Η

Αρχή

υπέβαλε

τις
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Ανακοινώσεις

Βιβλιογραφική Επικαιρότητα & Αρθρογραφία

Η Αρχή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη

Συνταγματικός Μιθριδατισμός, Σπύρος Βλαχόπουλος,

λήψη μέτρων ασφάλειας στο πλαίσιο της τηλερ-

Εκδόσεις Ευρασία, 2020.

γασίας (15-4-2020). Τα μέτρα αφορούν κυρίως την
πρόσβαση στο διαδίκτυο, τη χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ανταλλαγής μηνυμάτων, τη
χρήση τερματικής συσκευής/αποθηκευτικών μέσων
και τον τρόπο πραγματοποίησης τηλεδιασκέψεων.

Ο Πρόεδρος και μέλη της Αρχής πραγματοποίησαν
τηλεδιασκέψεις με τη Διδασκαλική Ομοσπονδία

Το βιβλίο πραγματεύεται τον κίνδυνο της παράτασης του
περιορισμού των ατομικών ελευθεριών, ιδίως της ιδιωτικής ζωής, και μετά το τέλος της πανδημίας, μέσω της χρήσης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών.

Ο GDPR και οι 40 κλέφτες, Δημήτριος Γραμμένος, Ανθή
Στρατάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2020.

Ελλάδας, την ΟΛΜΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο

Το Thinkomic αυτό, όπως χαρακτηρίζεται από τους συγ-

Αναπληρωτών Δασκάλων, κατόπιν σχετικών αιτημά-

γραφείς, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τη συνέχεια της

των τους. Δείτε το δελτίο Τύπου (12-5-2020).

εκπαιδευτικής ημερίδας με τίτλο «Προστατεύοντας τα

Με αφορμή τη συμπλήρωση 2 ετών από την
έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, στις 25-5-2020, η Αρχή εξέδωσε
δελτίο Τύπου με δηλώσεις του Προέδρου της. Δείτε
εδώ.

προσωπικά μας δεδομένα - Ο GDPR και οι 40 κλέφτες», η
οποία συνδιοργανώθηκε από την Αρχή, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και πραγματοποιήθηκε στις
5-11-2019 στον Πύργο Βιβλίων.

Μετά την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών
του ΕΣΠΔ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομέ-

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

νων μέσω συσκευών λήψης βίντεο, η Αρχή εξέδωσε

Επικαιρότητα - Συνεντεύξεις

νέα υποδείγματα ενημέρωσης για το κοινό που

Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδά-

εισέρχεται σε χώρο που παρακολουθείται από κάμε-

κου, στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 25-26/4/2020 σχετι-

ρες και συστάσεις προς τους υπευθύνους επεξεργα-

κά με την τηλεργασία και τους κινδύνους για τα προ-

σίας/εκτελούντες για την ικανοποίηση του δικαιώ-

σωπικά δεδομένα. Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέ-

ματος

ντευξη εδώ.

ενημέρωσης.

Δείτε

το

δελτίο Τύπου

(9-6-2020).

Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδά-

Συστάσεις σχετικά με τη δημοσιοποίηση εικόνας

κου, στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, στις 13-5

ανηλίκων. Δελτίο Τύπου (15-6-2020).

-2020, σχετικά με το ζήτημα της χρήσης κάμερας στην

Η Αρχή εξέδωσε τη γνωμοδότηση 3/2020 επί του

απευθείας μετάδοση μαθημάτων. Μπορείτε να δείτε

σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη

τη συνέντευξη εδώ.

χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή κατα-

Συνέντευξη του Προέδρου της Αρχής, Κ. Μενουδά-

γραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους. Δείτε

κου, στις 9-7-2020 στα ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ FM και τον

το δελτίο Τύπου (30-6-2020).

Δημήτρη Τάκη, σχετικά με τις κάμερες σε δημόσιους
χώρους. Μπορείτε να ακούσετε τη συνέντευξη εδώ.
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Ευρωπαϊκά
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, ανεξάρτητο όργανο της ΕΕ, έχει ως κύρια αποστολή τη διασφάλιση της συνεκτικής εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού
για την Προστασία Δεδομένων και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων στον τομέα της διερεύνησης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της
εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την απόφαση του ΔΕΕ για την υπόθεση C-311/18 - Data Protection

Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems. Δείτε εδώ.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων εξέδωσε την Ετήσια Έκθεση δραστηριοτήτων του για το 2019. Μπορείτε να τη δείτε εδώ.
Κατευθυντήριες γραμμές 2/2020 σχετικά με το άρθρο 46 παρ. 2 στοιχ. α) και το άρθρο 46 παρ. 3 στοιχ. β) του Κανονισμού 2016/679 για τη
διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ του ΕΟΧ και των δημόσιων αρχών και οργανισμών εκτός ΕΟΧ – έκδοση για δημόσια
διαβούλευση.
Κατευθυντήριες γραμμές 3/2020 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων υγείας με σκοπό την επιστημονική έρευνα στο πλαίσιο της πανδημίας
COVID-19.
Κατευθυντήριες γραμμές 4/2020 σχετικά με τη χρήση δεδομένων τοποθεσίας και εργαλείων εντοπισμού επαφών στο πλαίσιο της πανδημίας COVID19.
Κατευθυντήριες γραμμές 5/2020 σχετικά με τη συγκατάθεση βάσει του Κανονισμού 2016/679.
Δείτε τις πρόσφατες Γνώμες του ΕΣΠΔ για το 2020 εδώ.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρώτη έκθεση αξιολόγησης του νέου πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Δείτε
την έκθεση εδώ και το σχετικό δελτίο Τύπου εδώ.
Έγγραφο καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με την προστασία δεδομένων στις εφαρμογές που στηρίζουν την καταπολέμηση της πανδημίας

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

COVID-19. Δείτε το έγγραφο εδώ.

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το Δικαστήριο κήρυξε ανίσχυρη την απόφαση 2016/1250 σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας της
ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Δείτε το δελτίο Τύπου και την απόφαση.

Λ. Κηφισίας 1-3 Αθήνα 11523 Ελλάδα Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 6475600 Φαξ: 210 6475628 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr www.dpa.gr

3

Εκδηλώσεις
Στις 23-4-2020 πραγματοποιήθηκε από τον «Κύκλο Ιδεών» διαδικτυακή συζήτηση με θέμα
«Ιδιωτικότητα και προσωπικά δεδομένα την εποχή του κορωνοϊού - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η
πανδημία με σεβασμό στο κράτος δικαίου και τις αξίες της δημοκρατικής κοινωνίας;». Στη συζήτηση
συμμετείχαν οι: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής, Λ.-Α. Σισιλιάνος, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Λ. Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέλος του
ΕΣΡ. Τη συζήτηση συντόνισε ο Ε. Βενιζέλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου. Μπορείτε να

παρακολουθήσετε το βίντεο της εκδήλωσης εδώ.

Στις 25 και 26-4-2020 πραγματοποιήθηκε επιστημονική τηλε-διημερίδα με θέμα «Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα» με πρωτοβουλία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, στην
οποία συμμετείχε ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Κ. Λιμνιώτης) ως εκπρόσωπός της. Η εισήγησή του
είχε τίτλο «Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».
Έμφαση δόθηκε σε βασικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους
εγγενείς κινδύνους του διαδικτύου αλλά και την ιδιαίτερη φύση της επεξεργασίας στο πλαίσιο
τηλεδιασκέψεων με μαθητές. Δείτε την παρουσίαση εδώ.

Λίγα λόγια για την Αρχή

Η

Αρχή Προστασίας Δεδομένων
είναι ανεξάρτητη συνταγματικά
κατοχυρωμένη δημόσια Αρχή, συστάθηκε το 1997 και έχει ως αποστολή την
εποπτεία
της
εφαρμογής
του
Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, του ν. 4624/2019, του ν.
3471/2006 και άλλων ρυθμίσεων που
αφορούν την προστασία του ατόμου
από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την
ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της
ανατίθενται κάθε φορά.

Εγγραφή

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων του ΙΝΕΠ για τον ΓΚΠΔ («Οι υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης»)
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό σεμινάριο, στις 27-5-2020, προς δημοσίους υπαλλήλους του Ν.

Γ

εκδήλωση με θέμα: «Ψηφιακή εποχή, πανδημία και προσωπικά δεδομένα». Στη συζήτηση

ια να λαμβάνετε το newsletter της
Αρχής, στείλτε μας e-mail στη
δ/νση newsletter@dpa.gr με θέμα
ΕΓΓΡΑΦΗ

συμμετείχαν οι: Κ. Μενουδάκος, Πρόεδρος Αρχής, Λ. Μήτρου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρακτική Άσκηση στην Αρχή

Έβρου, στο οποίο συμμετείχε ειδικός επιστήμονας της Αρχής (Μ. Αλικάκου).

Στις 10-6-2020 το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής πραγματοποίησε διαδικτυακή

και Φ. Παναγοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Συντονιστής ήταν ο Σπύρος
Βλαχόπουλος, Καθηγητής της Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, μέλος της Αρχής. Συζητήθηκαν τα νομικά
ζητήματα που ανακύπτουν, μεταξύ άλλων, από την καταγραφή και κοινοποίηση των κρουσμάτων του
κορωνοϊού, τη χρησιμοποίηση συστημάτων γεωεντοπισμού και άλλων παρόμοιων εφαρμογών στα
κινητά τηλέφωνα, την τηλεργασία και τηλεκπαίδευση. Κοινή διαπίστωση των εισηγητών υπήρξε η
αναγκαιότητα προστασίας της ανθρώπινης υγείας και αντιμετώπισης των έκτακτων περιστάσεων που

Η

Αρχή δίνει τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε φοιτητές που
ενδιαφέρονται για θέματα του αντικειμένου της. Η άσκηση διαρκεί από 3
μήνες -κατ’ ελάχιστον- έως 1 έτος και
είναι μη αμειβόμενη.

Επιστροφή στην αρχική σελίδα

προέκυψαν από την πανδημία του κορωνοϊού, με ταυτόχρονη όμως τήρηση των ορίων που τίθενται
από το Σύνταγμά μας και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε το βίντεο εδώ.

Χρήσιμες Συνδέσεις
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας
Δεδομένων
Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας
Δεδομένων
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